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    Zestaw  do  pomiaru i rejestracji iloœci
 odprowadzanych œcieków i wód opadowych 
               poprzez kana³y  otwarte:
               - zwê¿ki   serii KAMA
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1.Wstêp

.Budowa  podstawowego uk³adu pomiarowego i zasada jego  dzia³ania

Niniejsza DTR przeznaczona jest  dla u¿ytkowników Stacji Sm-03   zawiera niezbêdne informacje 
umo¿liwiaj¹ce obs³ugê i u¿ytkowanie  uk³adu pomiarowego i stacji Sm-03 
Stacja sm-03  jest wersj¹ rozwojowa Stacja Sm-01pH posiadaj¹cej  zatwierdzenie typu G³ównego Urzêdu Miar -
( znak typu RP T 02 31 wa¿ne do 2006r)  Obecnie nie prawnego wymogu kontroli metrologicznej tego typu urz¹dzeñ.
Urz¹dzenie swoj¹ konstrukcj¹ spe³nia wymogi  Ustawy Prawo i Miarach oraz przepisów  zawartych w :
 Dz.U. nr 72 oraz Dz.U nr 62, , Dz.U nr 115 z 2001r    które wesz³y w ¿ycie z pocz¹tkiem  2002r   i  dotycz¹c¹:
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków,  ochrony œrodowiska, Prawa wodnego . Stacja Sm-03 spe³nia
zalecenia Miêdzynarodowej Unii Metrologii Prawnej oraz  wymogi Dyrektywy EMC  LVD  Unii Europejskiej.

Odpowiednio skompletowany uk³ad pomiarowy s³u¿y  do pomiaru i rejestracji iloœci i jakoœci odprowadzanych œcieków 
surowych ,oczyszczonych, wód opadowych,poch³odniczych i tak¿e wody  pitnej  przep³ywaj¹cej  grawitacyjnie poprzez 
kana³y otwarte i ruroci¹gi ,rowy ziemne. Znajduje zastosowanie  do pomiaru iloœci wód i œcieków odprowadzanych z 
osiedli ,gmin ,miast, zak³adów przemys³owych , lotnisk obiektów wielko - powierzchniowych  

3

Zwê¿ki serii KAMA wspó³pracuj¹ce ze stacj¹ posiadaj¹ status wzoru wspólnotowego UE nr rej OHIM 000988946
Zarówno stacja jak i zwê¿ka s¹ objetê ochron¹ na zasadzie praw autorskich i patentowych nr P3558821
Wskazania i zarejestrowane dane przez stacjê Sm-03  mog¹  s³u¿yæ  jako podstawa rozliczeñ finansowych pomiêdzy 
dostawc¹ a odbiorc¹ œcieków, wody.

2. Przeznaczenie stacji sm-03 
Stacja sm-03 wraz z czujnikiem poziomu jest przeznaczona do wspó³pracy ze zwê¿kami serii  KAMA , KAMA-euro
KAMA euro R oraz innymi rodzajami elementów spiêtrzaj¹cych zwê¿ki Parshalla Venturiego systemu KPV , przelewami
Thomsona, przelewy trapezowe prostok¹tne itp
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Pomiar  przep³ywu odbywa siê w nastêpuj¹cy sposób: 
przep³ywaj¹ca ciecz trafia na opór stawiany przez 
zabudowan¹ na ich drodze zwê¿kê Kama. Odpowiednio 
dobrany kszta³t zwê¿ki powoduje spiêtrzanie siê cieczy
przy ma³ych przep³ywach œcieków spiêtrzenie jest 
wiêksze wraz z wzrostem poziomu spiêtrzenie ulega 
zmniejszeniu nie ograniczaj¹c przepustowoœci kana³u
a prêdkoœæ przy dnie zwê¿ki wzrasta ,co powoduje jej 
samooczyszczanie,zwe¿ka mierzy przep³yw od 0 a¿ 
do pe³nego wype³nienie kolektora. Wartoœæ tego 
spiêtrzenia liczona od punktu zerowego wyp³ywu œcieków
 z zwê¿ki mierzona jest przez  czujnik poziomu . a 
przetworzony sygna³ poziomu przesy³any jest  tras¹ 
kablow¹ do stacji  Sm-03 ,gdzie przy pomocy 
odpowiedniego algorytmu przeliczana jest na przep³yw, 
wyra¿ony w m3/h na wyœwietlaczu stacji. Przeliczony przep³yw  elektronika stacji  przetwarza na dane do pamiêci jej rejestratorów
i  liczników  sumarycznych.

.

2. UltradŸwiêkowy lub hydrostatyczny czujnik poziomu

3.Zwê¿ka serii KAMA  

1. stacja monitoringu przeplywu 
      sm-03

Opcjonalnie uk³ad pomiarowy mo¿e  :
- byæ wyposa¿ony w  czujnik tkz cofki . modu³ transmisji danych do sieci internet  GPRS , pomiary pH i temperatury  
  inny  typ czujnika poziomu np. czujnik poziomu hydrostatyczny stosowany gdy œcieki siê pieni¹,
- wspó³pracowaæ z dowolnym elementem spiêtrzaj¹cym zwê¿ki  Parshalla ,Venturiego, przelewy pomiarowe ,
- mo¿e byæ zmodernizowany do wersji Sm-03 PB wiecej informacji www.kama-pomiary .pl 
   zak³adka  do pobrania, karta katalogowa sm-03 PB

2015/04/13AK
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Uwagi: 
1. W przypadku zwê¿ek serii  KAMA  poziom nie jest mierzony od dna tak jak w przypadku zwe¿ek Parshalla, Venturiego  
2.Szczegó³owy opis  kompletacji uk³adu pomiarowego  zawiera karta kompletacji do³¹czana  jest do dokumentacji konkretnego 
uk³adu pomiarowego.
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3.Zwê¿ki KAMA
 

    
  
  

                     

 typ               
KAMA-1            400mm         od 0 do   250m3/h      studzienki  > 1000mm, kana³y  szer. 400mm , kolektory  o œrednicy  od 100 do   400 mm
KAMA 2            600mm         od 0 do   800m3/h      studzienki >  1200mm, kana³y   szer. 600mm , kolektory o œrednicy  od 100  do   600 mm
KAMA 3           800mm         od  0 do 7200m3/h      studzienki >  1600mm, kana³y  szer  800mm , kolektory o œrednicy  od 100   do   800 mm
KAMA 4         1500mm         od  0 do 10000m3/h    studzienki >  2400mm, kana³y szer 1500mm , kolektory o œrednicy  od 100   do 1200 mm
KAMA -euro                          od  0 do 60 000m3/h         kana³y betonowe rowy ziemne  o  szerokoœci   2500 mm  do 6000 mm   

szerokoœæ         zakres pomiaru                                              mo¿liwoœci  monta¿u  

    R U 300                                               od  100     do 350 mm                                        od  0 do  330m3/h
    R    500                                               od   400    do 500 mm                                        od  0 do  540m3/h  
    R    800                                               od    700   do   880 mm                                      od  0 do  890m3/h
    R  1000                                             od   900    do  1000 mm                                       od  0 do   2400m3/h 
    R 1200                                             od   1100  do  1200 mm                                        od 0 do    4200m3/h   
    R 1400                                             od   1300  do  1600 mm                                        od 0 do    6100m3/h 
    R  2000                                            od   2000  do  2400 mm                                        od  0 do   9800 m3/h  
 

Zwê¿ki  segmentowe  do kolektorów    wód opadowych i œcieków  

Tabela produkowanych zwê¿ek KAMA  -   wykonujemy równie¿ zwê¿ki do kolektorów o przekroju 
jajowym i zwê¿ki o innych wymiarach  i zakresach pomiarowych  

Wszystkie nasze  zwê¿ki  KAMA  mierz¹  ju¿  przep³yw od  0m3/h z zachowaniem 
dok³adnoœci pomiaru   najwiêksze  mierz¹ przep³yw w zakresie od 0  do 60 000 m3/h
najmniejsze mierz¹  przes¹czyny fundamentów   zapór wodnych    od  0 do 0,5m3/h .
Zarówno zwê¿ka o szerokosci 300mm jak 4 000 mm zmierzymy tak samo przep³yw 
kilkaset litrów œcieków na godzinê    

Specjalnie ukszta³towane w podwodnej czêœci zwê¿ki  pe³ni¹ role kierownicy strug 
i zwiêkszaj¹ prêdkoœæ œcieków  co pozwala wysysaæ gromadz¹ce siê przed 
zwê¿k¹ osady i uzyskaæ laminarny  przep³yw .
W okresie eksploatacji zwê¿ki nie wymagaj¹  obs³ugi poza ewentualnym 
czyszczeniem . 

Podstawow¹ trudnoœæ  wobec zmieniaj¹cej siê iloœci œcieków , opadów  stwarza dobór  zwê¿ki  i    jej  zakresu pomiarowego.
Zwê¿ka powinna umo¿liwiaæ  pomiary bardzo ma³ych iloœci œcieków  w  porze suchej , godzinach nocnych gdy ludzie œpi¹ i
maksymalnych iloœci w godzinach najwiêkszego poboru wody czy  te¿ opadów deszczu. 

Pomiar przep³ywu w kana³ach  otwartych  to najtrudniejszy do zrealizowania pomiar w  gospodarce wodno - œciekowej. 

Zwê¿ki wykonywane s¹ z laminatów szklanych na bazie chemoodpornych ¿ywiæ poliestrowych , winyloestrowych
metoda rêcznego laminowania na mokro. Przy du¿ych zwê¿kach stosowane s¹ oprócz tkanin i mat  szklanych 
stosowane s¹ lotnicze materia³y przek³adkowe ,wzmocnienia  z tkanin wêglowych , bazaltowo kevlarowych.

      

W okresie eksploatacji zwê¿ki nie wymagaj¹  obs³ugi poza ewentualnym czyszczeniem . Do czyszczenia nale¿y u¿ywaæ 
g¹bki i p³ynów do mycia  nadwozi samochodów. 
Nie wolno do czyszczenia u¿ywaæ  szczotek  drucianyni  narzêdzi  metalowych  skrobaków itp.  
Warunkiem poprawnej pracy zwê¿ki jest zapewnienie  swobodnego  odp³ywu za zwe¿k¹  grawitacyjnego dop³ywu œcieków ich 

zwê¿ka KAMA euro R

Typ zwezki KAMA euro          zastosowanie do kolektorów o œrednicy                  zakres pomiaru

KAMA RU 300

2016/12/26 AK

zerowy punkt 
wyp³ywu œcieków

Podane powy¿ej zakresy pomiarowe s¹ zakresami maksymalnymi zwê¿ek pomiarowych  Zakresy te mog¹ byæ 
programowe zmniejszone w stacji sm-03 w zale¿noœci od specyficznych warunków danego systemu kanalizacji
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4. stacja monitoringu przep³ywu œcieków
Stacja Sm-03 to  wyspecjalizowane urz¹dzenie pomiarowe przeznaczone do pomiaru i rejestracji 
iloœci odprowadzonych œcieków i wód opadowych oraz ich pH i temperatury przeznaczone do 
wspó³pracy ze zwê¿kami serii Kama. Zastosowana  w stacji elektronika pozwala zarejestrowaæ 
dane przep³ywu z ka¿dych trzech  minut ostatnich 370 dni. Dane s¹ przechowywane zarówno
w pamiêci stacji jak i czujnika.odczytdanych jest mo¿liwy bezpoœrednio na wyœwietlaczu stacji 
mo¿e byæ tak¿e zkopionowy poprzez port USB lub przes³any poprzez modem GPRS ( opcja)
do systemu komputerowego. Stacja i czujnik posiadaj¹ wbudowany  wymienny system 
zabezpieczeñ przeciw przepiêciowych uk³adu  wejœcia , wyjœcia sygna³u i  trasy kablowej z czujnika.
Dodatkowo stacja posiada wbudowany na p³ycie g³ównej pod pokryw¹ listwy zaciskowej bezpiecznik
 szklanny zabezpieczaj¹cy  obwód zasilanie 230V .
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gniazdo USB 
i mini USB

dioda sygnalizacji alarmowej

pole wyœwietlania danych
przep³ywu

pole wyœwietlania danych
poziomu dioda sygnalizacji stanu 

  akumulatora 

kolorowy wyœwietlacz

pokrywa listwy zaciskowej

przyciski  opcji wyboru
 wyœwietlanych danych  
  
 przyciski wyboru menu stacji 
 ( wyœwietlanych danych) 
  
 

przycisk  za³ /wy³ wyœwietlacza

zasilanie standard  230 V60 Hz
opcja akumulator  lub 
akumulator  wspomagany 
ogniwem solarnym 

wyjœcie : RS 485, eternet ,modbus 
4-20mA , wyjœcia dwustanowe 

izolowane 
galwanicznie
wyjœcie do czujnika poziomu, pH ,temperatury

Stacja przygotowana jest do wspó³pracy z konwerterem sygna³ów wyjœciowych z pe³n¹ izolacj¹ 
galwaniczn¹  mo¿e posiadaæ tak¿e  wbudowany 

 ( system analiz sieci kanalizacyjnej ,raportowanie , alarmowanie
przesy³anie powiadomieñ na telefon komórkowy ,

Stacja jest tak¿e przystosowana do wspó³pracy poprzez konwerter i wyjœcia 4-20mA i Modbus RTU do 
wspó³pracy tak¿e z innymi systemami transmisji  danych poprzez system GPRS  oraz systemami akpia 
Scada I innych  poprzez dostêpne wyjœcia z konwertera i stacji sm-03
   

 modu³ naszej produkcji do transmisji danych GPRS 
informacje zgromadzone w stacji  z opcj¹ analiz ,wykresów mog¹ byæ odczytywane na dowolnym 
komputerze pod³¹czonym  do sieci Internet . Uk³ad pomiarowy mo¿e byæ obs³ugiwany przez dedykowan¹
nasz¹ aplikacjê MONSTREAM H2O
stanów awaryjnych ,otwarcie pokrywy  komory ,szafki 

Uwaga
System oszczêdnoœci energii po 30 sekundach  nie korzystania z systemu obs³ugi  ( przyciski ) zostaje wy³¹czony 
wyœwietlacz  stacji.  Naciœniecie przycisku On/of go za³¹cza - wy³¹czenie wyœwietlacza nie wy³¹cza pracy uk³adu
 pomiarowego

przycisk powrotu do 
poprzedniego menu

programowalne wyjœcie impulsowe

2015/04/13 AK

2016/12/26 AK
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5. Podstawowe dane techniczne stacji Sm-03 i  czujnika poziomu G 570

Parametry zasilania
1. zewnêtrzne zasilanie stacji 230V 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem na p³ycie g³ównej stacji 
 opcjonalnie  zasilanie  stacji  24V DC lub 12VDC
2. zasilanie czujników,transmisji danych czujnik stacja - napiêciem bezpiecznym 24V DC poprzez 
    trzy  niezale¿ne zasilacze wbudowane w stacji Sm-03   w formie  wymiennego modu³u elektroniki

 

Podstawowe dane techniczne stacji Sm-03

System raportowania na wyœwietlaczu stacji 
- 

Transmisja danych

- 
 

Sygna³y wyjœciowe z stacji i konwertera

Zakresy pomiarowe  stacji Sm-03 i warunki jej pracy

B³¹d sumaryczny uk³adu pomiarowego :

G³ówne elementy stacji to  obudowa ,p³yta czo³owa z wbudowanym panelem obs³ugi ( przyciski) i
wyœwietlaczem graficznym  typy TFT o przek¹tnej 4,5 cala i rozdzielczoœci 480 x 272 pikseli,p³yta g³ówna 
z procesorem i elektronik¹ oraz  modu³u  niezale¿nych izolowanych galwanicznie zasilaczy .

przep³ywu dobowe w formie wykresu liniowego na uk³adzie wspó³rzêdnych z rozdzielczoœci¹ 3 minut z 
  automatycznym skalowaniem osi pionowej wg maksymalnego przep³ywu
  oœ pozioma doba pamiêæ min 370 dni przegl¹danie  po wybraniu opcji w meni  g³ównym opcji “pomiary”  
  a potem  “dobowe”  przy pomocy przycisków 
- przep³ywy miesiêczne w formie wykresu s³upkowego trójkolorowego na uk³adzie wspó³rzêdnych oœ 
  pozioma dni,oœ pionowa automatycznie skalowana maksymalnym przep³ywem dobowym w m3  
  kolory zielona przep³yw , czerwony przep³yw z przekroczonych pH , zó³ty przep³yw z przekroczon¹ temperatur¹ 
  pamiêæ min 24 miesi¹ce przegl¹danie po wybraniu opcji w menu  g³ównym pomiary a potem  miesiêczne 
  przy pomocy przycisków
- przep³ywy roczne w formie wykresu s³upkowego  na uk³adzie wspó³rzêdnych oœ pozioma miesi¹ce ,oœ pionowa
  automatycznie skalowana maksymalnym przep³ywem miesiêcznym , kolory zielony przep³yw, czerwony przep³yw
  z przekroczonych pH , zó³ty z przekroczon¹ temperatur¹  pamiêæ min 24 miesi¹ce przegl¹danie po wybraniu opcji
  w meniu  g³ównym pomiary a potem  miesiêczne przy pomocy przycisków
- stany alarmowe czasy wy³aczeñ wyœwietlane w opcji menu g³ównego informacje 

po wyposa¿eniu stacji sm-03 w modem GPRS dane mog¹ byæ przesy³ane zdalnie do sieci Internet 
- sygna³y wyjœciowe mog¹ byæ tak¿e przesy³ane odpowiednio dobranymi kablami sygna³owymi do systemów akpia

-  programowalne wyjœcie impulsowe w zakresie  od 1 do 1000 m3
-  programowalne wyjœcie alarmowe przekroczenie progów pH, temperatury, poziomu
-  sygna³y otwarcia p³yty czo³owej stacji .pokrywy studzienki 

    

- przep³ywu w m3/h    programowalny zale¿ny od zastosowanej zwê¿ki 
- temperatury  œcieków od 0  do 100 C       czujnik Pt 100 
- pomiar pH                   od 2  do 14            
- poziomu                      od 0  do 1200 mm rozdzielczoœæ  pomiaru 0,1mm   
- stacja  wspó³pracuje standardowo z dedykowanym czujnikiem poziomu  G 570 ,  mo¿e wspó³pracowaæ tak¿e z 
   innymi  czujnikami poziomu: hydrostatycznymi, radarowymi 
- stacja mo¿e byæ eksploatowana w temperaturze -15  C do 40C
- obudowa stacji Sm-03 - FIBOX Cardmaster Pc 25/30 posiada stopieñ ochrony IP 67 i druga klasa ochronnoœci
Zalecana jednak jest zabudowa stacji w szafce lub pomieszczeniu zamkniêtym ( max odleg³oœæ od czujnika do 
stacji sm-03 1200m bez wzmacniacza

- pomiar  ultradŸwiêkowy w zakresie od 0 do 1200 mm  strefa nieczu³oœci  min 300 mm
- temperatury do kompensacji pomiaru poziomu - 30 do 80C
- zasilanie 24V DC  ze stacji Sm-03
- obudowa czujnika posiada stopieñ  ochrony IP 67
- przesy³anie  danych transmisja cyfrowa szyfrowana do stacji Sm-03 
- odleg³oœæ  zabudowy czujnika przed  zwê¿k¹ , limitowana  poziomym lustrem œcieków

przetwarzania charakterystyki spiêtrzenia, pomiaru poziomu , wp³yw napiêcia zasilania,temperatury 
zgodny z obowi¹zuj¹cym prawem                                                     nie wiêkszy               ni¿ 5%  

- pomiêdzy czujnikiem a stacj¹ odpowiednio dobranym do warunków terenowych kablem skrêtka min 4x2x0,8 

  oraz sygna³y z izolacj¹ galwaniczn¹ i filtrami 
   4-20mA , Modbus RTU ( opis ramki w dalszej czêœci DTR)

,

Podstawowe dane techniczne czujnika poziomu  G 570

2015/05/10AK
2016/12/26AK
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widok panelu wyœwietlacza po zatwierdzeniu przyciskiem “ENTER “w  menu g³ównym 
 opcji  “pomiary”  

Menu g³ówne
   informacje

   miesiêczne

ustawienia

roczne

pomiary

dobowe

podœwietlenie oznacza wybrany typ danych
                  
                 zmiana typu wybranych danych 
                     strza³kami góra i dó³
                  
                             

podœwietlenie oznacza wybrany typ danych
                  
                 zmiana typu wybranych danych 
                     strza³kami góra i dó³
                  
                             

 i zatwierdzenie przyciskiem “ENTER”
  wybranej opcji

 i zatwierdzenie przyciskiem  “ENTER”
  podœwietlanej opcji wybory np pomiarów dobowych
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stan panelu wyœwietlacza po naciœniêciu przycisku on/of

widok panelu  po naciœniêciu w trakcie wyœwietlania ekranu g³ównego przycisku “ENTER” 

Stacja posiada intuicyjny system obs³ugi generaln¹ zasada jest zastosowanie przycisków ‘ENTER”i “ESC”
przycisk “ENTER”  zatwierdza dany wybór i” ESC” go cofa 

6.obs³uga panelu  wyœwietlacza stacji

ekran g³owny
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3

stan panelu wyœwietlacza po wyborze danych  pomiary “dobowe ”  przyciskiem “ENTER” 

             
                 

                    zmiana doby ( dnia) 
                     strza³kami  przód   ty³
                  
                             

1 stycznia 2013
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oœ godzin ( doba od 24 do 24 ) 
  mo¿e byæ ustawiona inaczej 

automatycznie skalowana 
oœ przep³ywu 
maksymalnym przep³ywem
w ci¹gu  3minut

dobowy wykres przep³ywu     data wykresu

naciœniecie przycisku powoduje powrót do poprzedniego 
meniu 

Postêpowanie w przypadku wybory danych pomiary  dobowe- godziny  “miesiêczne” “ roczne” jest takie same
wykresy s¹ dostêpne w uk³adzie  s³upkowym dodatkowo po nacisniêciu przycisku Enter przy wyœwietlaniu 
wykresu s³upkowego wyœwietlony zostan¹ dane w formie tabelki przewijania tabelki przyciskami góra dó³ 

dobowe-godziny
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widok panelu wyœwietlacza po zatwierdzeniu przyciskiem “ENTER “w  menu g³ównym 
 opcji  “pomiary”  

   miesiêczne
roczne

dobowe

podœwietlenie oznacza wybrany typ danych
                  
                 zmiana typu wybranych danych 
                     strza³kami góra i dó³
                  
                             

 i zatwierdzenie przyciskiem  “ENTER”
  podœwietlanej opcji wybory np pomiarów dobowych
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stan panelu wyœwietlacza po wyborze danych  pomiary “dobowe -godziny ”  przyciskiem 
“ENTER” 

stan panelu wyœwietlacza naciœniêciu  przycisku “ENTER” w trakcie wyœwietlania 
 wykresów s³upkowych 

             
                 

                    zmiana doby ( dnia) 
                     strza³kami  przód   ty³
                  
                             

             
                 

                    zmiana doby ( dnia) 
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oœ godzin ( doba od 24 do 24 ) 
  

automatycznie skalowana 
oœ przep³ywu 

godzina 

dobowy wykres przep³ywu     data wykresu

 ca³kowita iloœæ 
odprowadzanych 
œcieków w danej godzinie

 iloœæ 
odprowadzanych 
œcieków w danej godzinie
z przekroczona temp

 iloœæ 
odprowadzanych 
œcieków w danej godzinie
z przekroczona pH

naciœniecie przycisku powoduje
powrót do poprzedniego meniu 

naciœniecie przycisku powoduje
powrót do poprzedniego meniu 

naciœniecie przycisku powoduje
przejœcie do tabeli  

naciœniecie przycisku powoduje
przejœcie do tabeli  

Postêpowanie w przypadku wyboru danych pomiary   “miesiêczne” “ roczne” jest takie same

dobowe-godziny

godz             m3                                           > Tm3                                               >pH m3            

11         123                                                                                                       0 0

12         126                                                                                                        0 0

13         123                                                                                                        0 0

14         234                                                                                                        0 0

15         248                                                                                                       0 0

16         302                                                                                                       0 0

17         23                                                                                                         0 0

18         12                                                                                                        0 0

19         

20            0                                                                                                        0 0   

Uwaga
1.brak danych na wykresie s³upkowym mo¿e wskazywaæ na przep³yw zerowy lub wy³¹czenie 
   urz¹dzenia.weryfikacj¹ stanu s¹ dane w tabeli   ( tabela jest wyswietlana po naciœnieciu przycisku
   “enter” w trakcie wyœwietlania wykresów s³upkowych)

Uwaga
1.brak danych w tabeli wskazuje na wy³¹czenie urz¹dzenia w danej godzinie  

przewijanie tabli
strza³kami góra dó³
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stan panelu wyœwietlacza po naciœniêciu przycisku “ENTER”przy wyœwietlanym ekranie 
g³ównym ( aktualny przep³yw ,poziom, licznik,ph,temperatura) i wybraniu strza³k¹ w dó³ opcji 
ustawienia 

stan panelu wyœwietlacza po wybraniu opcji ustawienia  i wybraniu strza³k¹ “dó³”
jêzyka angielskiego

Menu g³ówne
   informacje

Wybór jezyka
    polski

pomiary

podœwietlenie oznacza wybrany typ danych
                  
                 zmiana typu wybranych danych 
                     strza³kami góra i dó³
                  
                             

podœwietlenie oznacza wybrany typ danych
                  
                 zmiana typu wybranych danych 
                     strza³kami góra i dó³
                  
                             

 i zatwierdzenie przyciskiem “ENTER”
  wybranej opcji
 

 i zatwierdzenie przyciskiem“ENTER” 
          podœwietlanej opcji 
 

ustawienia

angielski

po wyborze opcji jêzyka “angielski” ( zatwierdzenie przyciskiem “ENTER” )opisy wszystkich danych 
,opcje wybory bêd¹ wyœwietlane w jêzyku angielskim ,powrót do poprzedniego menu 
(wybór jêzyka ) przyciskiem “ESC” 
w przypadku nie korzystania z przycisków stacja powróci do wyjœciowego trybu pracy:
- wy³¹czony ekran g³ówny z zapamiêtanym wybranym jêzyku polskim lub angielskim.
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widok panelu  po naciœniêciu w trakcie wyœwietlania ekranu g³ównego przycisku “ENTER”
i wybraniu strza³k¹ “góra “ opcji informacjê 

Menu g³ówne
   

ustawienia

pomiary

podœwietlenie oznacza wybrany typ danych
                  
                 zmiana typu wybranych danych 
                     strza³kami góra i dó³
                  
                             

 i zatwierdzenie przyciskiem “ENTER”
  wybranej opcji

informacje

po zatwierdzeniu opcji ustawienia przyciskiem ENTER stacja przejdzie do wyœwietlania ekranu z 
wyborem jêzyka 

po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER opcji informacjê na ekranie satcji zosatn¹ wyœwietlone informacjê :
- o dacie uruchomienia stacji, wyzerowaniu licznika ,opcji oprogramowania, zarejestrowanych alarmach
czasach wy³¹czêñ stacji
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poziom

poziom

poziom

Wtorek 9 paŸdziernik 2012r 
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pH             7,8
  3.7 m  

Suma  000000234 m. 

Temperatura                   19,8 C
   2.3 m.

3

3
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3

poziom

Na wyœwietlaczy stacji umieszczono pasek pomiaru 
poziomu spiêtrzenia przed zwê¿ka pomiarowa
 

8.Kontrola poprawnoœci wskazañ kalibracja

Interpretacja wskazañ poziomu

ustawiony zakres poziomu w mm

aktualnie zmierzona wartoœæ
              poziomu w mm

Kontrola poprawnoœci  wskazañ przez u¿ytkownika polega na porównaniu wartoœci poziomu wyœwietlanej 
na wyœwietlaczu z aktualnym poziomem spiêtrzenia przed zwê¿k¹ pomiarow¹. Najlepsz¹ metod¹ jest
 sprawdzenie zera . Przy zerowym wyp³ywie z zwê¿ki pomiarowej.
 

widok W

Innym sposobem jest zmierzenie  poziomu spiêtrzania w przed  zwê¿k¹  na ogól  w miejscu zamontowania 
czujnika poziomu od jego czo³a do lustra œcieków uwaga czujnik nie mierzy poziomu od dna tylko od lustra 
spietrzonych œcieków przy  zerowy  wyp³ywie œcieków z zwê¿ki. 
Kontrole nale¿y przeprowadziæ raz w roku lub po stwierdzeniu nieprawid³owej pracy uk³adu pomiarowego
Kontrolê taka mo¿e przeprowadziæ serwis producenta na zlecenie u¿ytkownika.

W przypadku niezgodnoœci powiadomiæ serwis producenta uk³adu pomiarowego firmê KAMA. 
Kalibracjê uk³adu pomiarowego przeprowadza  tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel

A

przyk³adowa 
zwe¿ka  zamontowana w kolektorze 
w dokumentacji powykonawczej 
punkt zerowy  jest  podawany 
dla konkretnej zamontowanej zwê¿ki

1.normalna praca uk³adu 
  pomiarowego wyœwietlane 
  s¹ dane przep³yw 
  bie¿¹cy  i poziom paser 
  stanu poziomu zielony.

3. Pasek stanu poziomu 
    zielony  wartoœæ przep³ywu
    zero oznacza zadzia³anie 
   czujnika cofki czujnik cofki 
   nie zawsze jest montowany

2. pasek stanu poziomu 
    czerwony, wskazywana 
    wartoœæ przep³ywu 
    oznacza przekroczony
    zakres poziomu

2015/04/13AK

lustro œcieków przy 
zerowym wyp³ywie z zwezki
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listwa czujnika

Zasilanie awaryjne
       5x24V DC

-   +   -   +   -   + -   +   -   +   N        L

Zasil
230V 
  AC

PrzekaŸnik 2PrzekaŸnik 1

bezpiecznik

zasilanie
 24V DC + 

         zasilanie czujnika - 24V 
     bia³o niebieski i  niebieski

         zasilanie transmisji + 24V
                    zielony

         zasilanie transmisji - 24V 
          bia³o zielony

                transmisja  A 
               pomarañczowy

zasilanie czujnika + 24V 
     br¹zowy i bia³o br¹zowy

                       transmisja  B 
               bia³o - pomarañczowy

listwa zaciskowa stacji sm-03

czujnik 
ultradŸwiêkowy

9.Schemat po³¹czeñ  elektrycznych  stacji sm-03 czujnik

2016/12/26AK

standardowy sposób po³¹czenia czujnika ze stacj¹ sm-03
Uwaga 
Ze wzglêdu na czêste uszkadzanie portu wyjœciowego Modbus przez czynniki zewnêtrzne 
W grudniu 2015 wprowadzono dodatkowy element uk³adu pomiarowego - w pe³ni izolowany konwerter 
sygna³ów wyjœciowych 4-20mA i  Modbus RTU   Konwerter przystosowany jest zabudowy 
na szynie typu  DIN lub mo¿e posiadaæ  odbrêbna obudowê

stacji sm-03  

+  -  A  B+  -  A  B

24V
DC

12V
DC

RS
485

RS
485

tylko do 
pod³¹czenia 
modu³u GSM
G 917

   Wyjœcia analogowe

    Modbus RTU
wejscie ze stacji sm-03

    Modbus RTU
      wyjœcie do
     konwertera

AB

+  -

24VDC

A B

+  -

24VDC

 Modbus RTU
     wyjœcie

A B +  -

24VDC
4- 20mA

+ -

konwerter G923

kompensacyjny 
czujnik
 temperatury

opcjonalnie 
czujnik cofki
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10.Opis ramki danych MODBUS RTU stacji sm-03 z fabrycznymi nastawami
       parametrów transmisji 

Struktura danych MODBUS

Adres 8

Prædkoœæ 9600

Ramka 1b stopu, 8b danych, bez parzystoœæi, 1b stopu

Adres Zawartoœæ/tylko do odczytu

40001 Przep³yw ca³kowity [litry] 64bity (b0-b15)
40002 Przep³yw ca³kowity [litry] 64bity (b16-b31)
40003 Przep³yw ca³kowity [litry] 64bity (b32-b47)
40004 Przep³yw ca³kowity [litry] 64bity (b48-b63)
40005 Przep³yw bie¿¹cy [litry/godzinê] 32bity (b0-b15)
40006 Przep³yw bie¿¹cy [litry/godzinê] 32bity (b16-b31)
40007 Poziom [mm] 16bitów (b0-b15)
40008 Rok 8bit (b0-b7) / Miesi¹c 8bit (b8-b15)
40009 Dzieñ 8bit (b0-b7) / Godzina 8bit (b8-b15)
40010 Minuta 8bit (b0-b7) / Sekunda 8bit (b8-b15)
40011 Czas pracy [sekundy] 32bity (b0-b15)
40012 Czas pracy [lsekundy] 32bity (b16-b31)
40013 Czas postoju [sekundy] 32bity (b0-b15)
40014 Czas postoju [sekundy] 32bity (b16-b31)
40015 Przep³yw ca³kowity [m3] 32bity (b0-b15)
40016 Przep³yw ca³kowity [m3] 32bity (b16-b31)
40017 Przep³yw temp [m3] 32bity (b0-b15)
40018 Przep³yw temp [m3] 32bity (b16-b31)
40019 Przep³yw pH [m3] 32bity (b0-b15)
40020 Przep³yw pH [m3] 32bity (b16-b31)
40021 Œcieki temperatura [°C x 10] 16bitów (b0-b15)
40022 Œcieki pH [pH x 10] 16bitów (b0-b15)
40023 Cofka 16bitów (b0-b15); 0x0000-brak; 0xFFFF-jest

mailto:kamaekogroup@gmail.com


11.Konserwacja eksploatacja i naprawy

Stacja Sm-03 i czujniki poziomu pH temperatury
Po prawid³owym zainstalowaniu i zaprogramowaniu  stacji SM-03, stacja nie wymaga poza starciem kurzu ¿adnych prac
konserwacyjnych.

W czasie eksploatacji nie  przekraczaæ max  zakresu pomiarowego podanego w dokumentacji  gdy¿ mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie czujników. Dodatkowe elementy uk³adu pomiarowego takie jak  sondy pH, temperatury wymagaj¹ okresowej kontroli ,
czyszczenia  kalibracji ,wymiany elektrod  pH zgodnie z zaleceniami ich producenta firma KAMA stosuje eklektrody firmy Elmentron
Czas pracy sondy pH   zale¿ny jest od rodzaju œcieków   sonda  nie jest objêty gwarancj¹ . 
Szczegó³owy opis , zasady eksploatacji s¹ zawsze za³¹czane do dokumentacji powykonawczej  w przypadku rozbudowy uk³adu
pomiarowego o  pomiaru  pH czy tez temperatury. Ka¿da stacja Sm-03 mo¿e byæ rozbudowana do wersji Sm-03 PB wiêcej 
informacji www.kama-pomiary .pl   

Zwê¿ki  nie wymagaj¹ specjalnej obs³ugi poza jej ewentualnym czyszczeniem .Do czyszczenia zwê¿ki nie nale¿y u¿ywaæ 
ostrych narzêdzi szczotek stalowych innych  narzêdzi mog¹cych porysowaæ porysowaæ jej pow³oki ochronne. po wyczyszczeniu 
zwê¿kê  pokryæ warstw¹ pasty do polerowania  samochodów w formie pasty   zabezpieczy to zwê¿kê przed zabrudzeniem 
W przypadku uszkodzenia zwê¿ki lub jej warstwy ochronnej prosimy o  kontakt   
Adres i nr telefonu producenta zwê¿ki znajduje siê na p³ycie czo³owej stacji ,karcie gwarancyjnej i DTR
Warunkiem prawid³owej pracy zwê¿ki jest zapewnieniu odp³ywy przep³ywaj¹cych przez ni¹ œcieków  i brak czêœci sta³ych na jej
krawêdzi przelewowej (np. papiery szmaty rêczniki papierowe itp)

Zaleca siê okresowe min  raz w roku  sprawdzenie  czujnika poziomu .Sprawdzenie polega na porównaniu  
poziomu na stacji SM-03  nad elementem spiêtrzaj¹cym, a  wartoœci¹  tego spiêtrzenia fizycznie zmierzon¹ przymiarem w zwê¿ce 
miejsce ( str 10 niniejszej  DTR . W przypadku wyst¹pienia rozbie¿noœci prosimy powiadomiæ serwis.
Dane serwisu znajduj¹ siê na p³ycie czo³owej stacji Sm-03 , DTR   dokumentacji powykonawczej  oraz w internecie 
na stronie www.kama-pomiary .pl  

z wyœwietlan¹ wartoœci¹ 

Zwê¿ki KAMA 
Zwê¿ki serii KAMA s¹ wykonywane  z zbrojonych ¿ywic poliestrowych i winyloestrowych - metod¹ mokr¹ .Po wylaminowaniu s¹ 
malowane chemoodpornymi farbami poliuretanowymi -  w kolorze   niebieskim  RAL 5017 , RAL 5015  lub ¿ó³tym  RAL 1003   
Zwê¿ki na ¿yczenie klienta  mog¹ byæ tak¿e dodatkowo zabezpieczone farbami antyporostowymi 

 12.Gwarancja
Producent gwarantuje prawid³owe dzia³anie stacji SM-03  wraz z czujnikiem poziomu 
daty uruchomienia uk³adu pomiarowego . Zabudowa i uruchomienie uk³adu pomiarowego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie pod
nadzorem producenta  lub jego przedstawiciela.  .
Zwê¿ki KAMA  dostarczone i zabudowane przez producenta objête s¹  50 miesiêczn¹ gwarancj¹ .
U¿ytkowanie  uk³adu pomiarowego niezgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w kartach gwarancyjnych   DTR 
i dokumentacji powykonawczej pozbawia nabywcê prawa do roszczeñ z tytu³u udzielonej przez producenta gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje zdarzeñ losowych zalanie czujnika ,powodzie, wy³adowanie atmosferyczne st³uczenie sody pH 
i normalnego zu¿ycia eksploatacyjnego sondy pH .. 

w okresie 24 lub 36 miesiêcy od 

13.Przechowywanie, pakowanie i transport
 
 powinno byæ  zabezpieczone przed  udarami i wstrz¹sami. Stacja Sm-03  i czujnik przed zabudow¹  powinny byæ przechowywane 

o w temperaturze od 5 do 35 C , a powietrze powinno byæ wolne od czynników wywo³uj¹cych korozjê
 Wymiar opakowania stacji  320 mm x 260 mm x 120 mm waga oko³o 2 kg. czujnik G570 190mm x 140mm x 100mm waga 700g
 Wymiary zwê¿ki w zale¿noœci  od danej kompletacji dla konkretnego odbiorcy.

Urz¹dzenia: stacja i czujnik  przewo¿one musz¹ byæ krytymi  œrodkami transportu w opakowaniu dostarczonym  przez producenta,

14.Aspekty prawne
Obecnie nie prawnego wymogu kontroli metrologicznej tego typu urz¹dzeñ.
Poprzednik stacji Sm-03, stacja SM-01 pH posiada³a zatwierdzenie typu G³ównego Urzêdu Miar - znak typu RPT 02 31 
Stacja Sm-03  swoj¹ konstrukcj¹ spe³nia wymogi  Ustawy Prawo i Miarach oraz przepisów  zawartych w :
Dz.U. nr 72 oraz Dz.U nr 62, , Dz.U nr 115 z 2001r    które wesz³y w ¿ycie z pocz¹tkiem  2002r   i  dotycz¹c¹:
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków,  ochrony œrodowiska, Prawa wodnego , spe³nia tak¿e
zalecenia Miêdzynarodowej Unii Metrologii Prawnej oraz  wymogi Dyrektywy EMC  LVD  Unii Europejskiej.

 spe³nia tak¿e wymogi zintegrowanych systemów zarz¹dzania jakoœci¹
i œrodowiskiem  zgodnym z ISO.Na ¿yczenie klienta ,odbiorcy œcieków uk³ad mo¿e byæ wzorcowany metoda objêtoœciow¹ ,
pomiarem kontrolnym wykonanym m³ynkiem hydrometrycznym lub inna uzgodnion¹ metod¹ 
 Po uruchomieniu uk³adu pomiarowego u¿ytkownik otrzymuje DTR ,kartê kompletacji,protokó³,deklaracjê zgodnoœci, oraz 
zostaje przeszkolony wraz z przedstawicielem odbiorcy œcieków w  zakresie obs³ugi  uk³adu pomiarowego   

Zwê¿ki serii KAMA wspó³pracuj¹ce ze stacj¹ posiadaj¹ status wzoru wspólnotowego UE nr rej OHIM 000988946

Zarówno stacja jak i zwê¿ka s¹ objête ochron¹ na zasadzie praw autorskich i patentowych nr P3558821
Wskazania i zarejestrowane dane przez stacjê Sm-03  mog¹  s³u¿yæ  jako podstawa rozliczeñ finansowych pomiêdzy 
dostawc¹ a odbiorc¹ œcieków, wody Uk³ad pomiarowy 
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